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تعاریف و مفاهیم 

شهر: محلی با حدود قانونی در محدوده جغرافیایی مشخص شده است که از نظر بافت اجتماعی و ساختمانی، 
اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی شهر و دارای شهرداری می باشد.

منطقه: عبارت است از محدوده درون شهری که شامل چندین محله )ناحیه( می گردد.

محدوده قانونی: شامل بخش هایی از شهر می گردد که بر اساس کاربری مصوب طرح تفضیلی قابل ساخت 
و ساز پس از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می باشد. 

حریم: به بخش هایی از شهر گفته می شود که ساخت و ساز صرفا در چهارچوب ضوابط خاص و یا کاربری 
تعیین شده در طرح تفضیلی شهر مشخص شده است.

آبادی: به مجموعه ی یک یا چند مکان و اراضی بهم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی( گفته می شود 
که خارج از محدوده ی شهرها واقع شده است.

ایستگاه سینوپتیک )ایستگاه هوا گذاری همزمان(: ایستگاهی است که در آن عوامل مختلف جوی از قبیل 
درجه حرارت، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی و.... براساس دستورالعمل های مشخص در راس ساعات معین 

)به طور همزمان در سراسر جهان( اندازه گیری، ثبت و به سایر مراکز هواشناسی مخابره می شود.

حداقل مطلق: عبارت است از پایین ترین درجه حرارت در یک دوره مشخص )24 ساعت- ماه- سال(

حداکثر مطلق: عبارت است از باال ترین درجه حرارت در یک دوره مشخص )24 ساعت- ماه- سال(
رطوبت نسبی: مقدار هوای تر موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی است.

شاخص آلودگي هوا )PSI(: براي تعیین آلودگي هوا، عالوه بر تعیین غلظت آلودگي از شاخص آلودگي هوا که 
قابلیت درك براي عموم مردم را دارد، استفاده مي شود. این شاخص، وضعیت آلودگي هوا را در حالت هاي 

پاك، سالم، ناسالم، بسیار ناسالم و آلودگي هواي شدید نشان مي دهد.

فصل اول
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شاخص آلودگی ) psi(وضـعیــت  هـوا

50 - 0هـوای پــاك

100 - 50هــوای ســالــم

200 – 100هــوای ناسـالـم

300 -   200هوای بسیار ناسالم

بیش از 300آلودگی هوای شدید

انتخاب و اعالم مساحت مناطق و محدوده های دارای فرسایش زیاد و یا  از  حفاظت و قرق: عبارت است 
حساس به فرسایش.

سرانه کل فضاي سبز: نسبت کل فضاي سبز منطقه یا شهر به جمعیت منطقه یا شهر.
پارك شهري: فضاي سبز داراي مشخصات و ویژگي هاي یک پارك شهري مطابق با تعاریف طرح هاي جامع 

شهري.

پارك هاي محلي: فضاي سبز داراي امکانات پیاده رو، مبلمان شهری، روشنایي و... معموالً در قطعات کوچک 
داخل محالت و کاربری و عملکرد محله اي دارد.

پارك طبیعي: به مکان هایي که فضاي سبز طبیعي وجود داشته و توسط عوامل ثانوي ساماندهي و توسعه داده 
شده باشند مانند پارك طبیعي شهروند.

کمربند سبز: فضاي سبز به صورت پیوسته و با عرض مشخص که در فاصله مناسبي در محدوده و یا حریم 
شهر به صورت جنگلي موجود داشته باشد.

فضاي سبز عمومي: عرصه پارك شهري، محلي، انهار، رفیوژها و میادین، کمربند سبز.

فضاي سبز طولي میادین و رفیوژها: فضاي سبز رفیوژهاي فضاي سبز، خیابانها و فضاي سبز چهارراه و میادین. 

فضاي سبز انهار: فضاي سبز حاشیه انهار و مادیها.
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1 - 1 -  طول و عرض جغرافیایی  شهر اهواز

شرح
عرض شمالی )درجه(طول شرقی)درجه(

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

…31...48شهر اهواز

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان 

1 - 2 -  مشخصات ایستگاه هواشناسی اهواز در سال 1389

ســال نام ایستگاه
عرض جغرافیاییطول جغرافیاییارتفاع از سطح دریا ) متر(تاسیس

31 درجه و 20 دقیقه48 درجه و40 دقیقه133022.5اهواز

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 3 -  مشخصات عمومي مناطق شهرداري اهواز

منطقه

مساحت 
خدمات 
شهــری 
)هکتـار(

سهم از 
مساحت 

کل

جمعیت 
سال 85 *

جمعیت 
سال 85 

**

برآورد 
جمعیت 
سال 89

سهم از کل 
جمعیت سال 
89 ) درصد(

تراکم جمعیتي 
سال 89

)نفر در هکتار(

1.6208.7104.887104.887113.53310.7170.08منطقه1

3.59819.474.21274.21280.3297.5822.33منطقه2

3.10816.7147.468147.468159.62415.0651.36منطقه3

3.19017.2164.594164.594178.16216.8155.85منطقه4

2.16511.758.401154.68963.2155.9729.20منطقه5

1.6819.1172.327193.479186.53217.60110.97منطقه6

1.6889.1148.240148.240160.46015.1495.06منطقه7

1.5178.2108.925108.925117.90411.1377.72منطقه8

18.567100979.0541.096.4941.059.75910057.08شهر اهواز

 مأخذ: شهرداری اهواز   -  استانداری خوزستان- دفتر آمار و اطالعات

* جمعیت بر اساس محدوده مصوب 
** جمعیت بر اساس محدوده خدمات شهری شهرداری

تفاوت در ستون های ستاره دار به دلیل عدم احتساب مناطق حاشیه نشینی شهر در محدوده مصوب استانداری 
می باشد. قابل ذکر است که کلیـه ی تجـزیه و تحلیل های جمعیتـی بر اساس محدوده مصوب انجام شده 

است.

فصل اول
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1 - 4 -  حدود هشتگانه محدوده و حریم مناطق هشتگانه شهرداری اهواز
حدود هشتگانه منطقهمنطقه

1

پل سیاه حد فاصل بلوار آیت ا... بهبهانی تا رودخانه کارونشمال

ریل راه آهن  -  حد فاصل میدان تره بار سابق تا روبروی زیبا شهر شرق
و انتهای شرق زیبا شهر

انتهای جنوب منطقه پادادشهر  -  بلوار آیت ا... بهبهانی حد فاصل جنوب
بهشت آباد رودخانه کارون

رودخانه کارون حد فاصل پل سیاه تا انتهای کوی 22 بهمنغرب

2

انتهای روستای سید خلف + شمال اتوبان اهواز به طرف پلیس راه قدیم شمال
اندیمشک  -  حد فاصل کیان پارس تا میدان پلیس راه قدیم

رودخانه کارون حد فاصل سید خلف تا بلوار تخت سلیمانشرق

بلوار تخت سلیمان حد فاصل رودخانه تا انتهای بلوار پاسداران جنوب
تا پل لشگر شمال بلوار قدس

مسیر اهواز اندیمشک حد فاصل بلوار قدس تا پلیس راه سابق اهواز اندیمشکغرب

3

رودخانه کارون حد فاصل پل سوم تا انتهای زرگانشمال

نیروگاه زرگان حد فاصل رودخانه تا انتهای شهرك فرهنگیان شرق
و فرودگاه و انتهای شهرك آغاجاری

اتوبان اهواز -  ماهشهر- حد فاصل شهرك آغاجاری تا پل سومجنوب

رودخانه کارون- حد فاصل پل سوم تا پارك شهروندغرب

4

ریل راه آهن- حد فاصل رودخانه کارون تا پارك حجابشمال

ریل راه آهن حد فاصل پارك حجاب تا انتهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستانشرق

انتهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان تا رودخانهجنوب

رودخانه کارون حد فاصل کوی حبینه تا ریل راه آهن پیچ استادیومغرب

 

فصل اول
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1 - 4 -  حدود هشتگانه محدوده و حریم مناطق هشتگانه شهرداری اهواز)ادامه(
حدود هشتگانه منطقه منطقه

5

کوی طالقانی تا رودخانه کارون مهدیس+ جنوب بهشت آبادشمال

کارخانه صنایع فوالد ضلع جنوبی تا کمربندی اهواز- صنایع فوالد به سمت کوت شرق
عبداهلل- کوت نواصر

کمربندی کوت عبداهلل تا پیچ خزامیجنوب

رودخانه کارون حد فاصل جنوب کوت نواصر تا خیابان جنتغرب

6

بلوار قدس حد فاصل پل لشگر تا پلیس راه قدیم اهواز  -   اندیمشکشمال

خط ریل راه آهن حد فاصل پل راهنمایی تا صنایع فوالد خوزستانشرق

خیابان صنایع فوالد خوزستان حد فاصل راه آهن تا مالشیهجنوب

انتهای مالشیه تا میسر اهواز به سمت حمیدیه و زمین های ارتش- پلیس راه غرب
اهواز – اندیمشک قدیم

7

اتوبان اهواز ماهشهر حد فاصل رودخانه کارون تا سه راه تپهشمال

سه راه تپه- بلوار شمالی سپیدار + بلوار شمالی لوله سازی اهوازشرق

ریل راه آهن حد فاصل لوله سازی تا رودخانه کارونجنوب

رودخانه کارون حد فاصل پل سیاه پل سومغرب

8

اتوبان اهواز -  ماهشهر حد فاصل گیت برومی کوی طاهریشمال

سه راهی صنایع فوالدشرق

انتهای فاز دو و فاز پنج و فاز یکجنوب

اتوبان آیت اهلل بهبهانی حد فاصل بهشت آباد تا میدان جمهوریغرب

 مأخذ: شهرداری اهواز  

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 5 -  اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1389 
رطوبت نسبی هوا برحسب درصد درجه حرارت هوا برحسب درجه سانتیگراد

ماه
میانگین  میانگین

حداقل
 میانگین
حداکثر

 حداقل
مطلق

 حداکثر
مطلق میانگین  میانگین

حداقل
 میانگین
حداکثر

 حداقل
مطلق

 حداکثر
مطلق

43 21 66 9 96 25.0 18.5 31.5 10.4 37.0 فروردین

35 16 55 8 95 30.7 24.0 37.3 18.0 44.4 اردیبهشت

26 10 41 6 72 37.1 28.8 45.3 22.0 50.8 خرداد

27 11 43 6 79 38.3 30.3 46.3 27.2 49.8 تیر

31 12 49 7 88 39.2 31.4 47.0 28.4 49.2 مرداد

36 13 60 7 90 36.5 28.2 44.8 22.0 48.2 شهریور

35 15 54 8 88 32.0 23.8 40.1 18.2 44.0 مهر

45 21 70 11 97 24.4 16.3 32.4 10.0 40.6 آبان

50 23 78 10 89 16.9 8.8 25.1 5.0 27.8 آذر

63 41 85 19 100 13.6 8.1 19.1 4.0 23.6 دی

66 44 88 19 100 13.5 8.7 18.3 4.2 23.6 بهمن

48 24 71 9 96 18.4 12.4 24.3 6.8 29.6 اسفند

66 44 88 19 100 39.2 31.4 47.0 28.4 50.8 حداکثر

26 10 41 6 72 13.5 8.1 18.3 4.0 23.6 حداقل

42 21 63 10 91 27.1 19.9 34.3 14.7 39.1 میانگین

506 252 760 119 1090 325.5 239.3 411.6 176.2 468.6 جمع

 

فصل اول
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1 - 5 -  اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1389)ادامه(
حداکثر باد  جمع

 تبخیر
میلیمتر

 جمع
 ساعت
آفتابی

 تعداد
 روزهای
یخبندان

 تعداد
 روزهای
بارانی

 حداکثر
 بارندگی

24 ساعته

 جمع
 بارندگی
میلیمتر

 سمت /ماه
درجه

سرعت
m/s

330 13 222.9 244.9 0 9 11.7 37.2 فروردین

200 9 317.4 231.8 0 4 4.0 8.0 اردیبهشت

270 9 450.3 321.3 0 0 0.0 0.0 خرداد

270 11 493.3 335.2 0 0 0.0 0.0 تیر

330 9 384.7 286.8 0 0 0.0 0.0 مرداد

270 9 355.1 317.9 0 0 0.0 0.0 شهریور

280 8 297.2 276.0 0 0 0.0 0.0 مهر

330 7 186.4 269.7 0 1 6.9 6.9 آبان

180 9 98.0 235.4 0 3 5.4 8.4 آذر

150 10 68.0 198.9 0 8 4.7 13.4 دی

160 11 77.8 175.7 0 8 43.4 85.8 بهمن

120 11 146.7 195.7 0 8 7.7 13.7 اسفند

330 13 493.3 335.2 0 9 43.4 85.8 حداکثر

120 7 68.0 175.7 0 0 0.0 0.0 حداقل

240.8333 10 258.2 257.4 0 3 7.0 14.5 میانگین

2890 116 3097.8 3089.3 0 41 83.8 173.4 جمع

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 1 -  نمودار متوسط دمای ایستگاه اهواز بر حسب ماه  در سال 1389

                      مبنا: جدول 1 - 5

1 - 2 -  مقایسه میزان بارندگی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سالهای 1389 و 1388
 

                      مبنا: جدول 1 - 5

فصل اول
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1 - 6 -  متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی اهواز طی دوره 30 ساله)1389 - 1359(
شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینعنوان

22.76.80.10.00.10.2بارندگی )میلیمتر(

23.029.935.137.437.934.9درجه حرارت

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 6 -  متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی اهواز طی دوره 30 ساله)1389 - 1359)ادامه(
اسفندبهمندیآذرآبانمهرعنوان

3.326.059.545.426.327.7بارندگی )میلیمتر(

29.722.515.712.813.917.7درجه حرارت

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 7 -  وضعیت روزهای سال 1389 در ماه های مختلف بر حسب میزان آلودگی

تعداد ماه
روزهای پاك

تعداد 
روزهای سالم

تعداد روزهای 
ناسالم

تعداد روزهای 
بسیار ناسالم

تعداد روزهای 
خطرناك

1151104فروردین

0111064اردیبهشت

191515خرداد

441364تیر

111568مرداد

561109شهریور

45894مهر

971400آبان

841530آذر

813900دی

817500بهمن

105905اسفند

59971363143جمع

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان  

ســرزمیـن و آب و هــوا
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 1 - 3 -  مقایسه وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی در سالهای 1388 و 1389
      مبنا: جدول 1 - 7

1 - 8 -  پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده درآب رودخانه کارون در سال 1389

واحـــدشـــرح
دفــعــات 

حـداکـثــــرحـداقــــلنمونه برداری شده

878889878889878889

ph 6060127.17.007.68.58.28.2….اسیـدیتــه

E.C هدایت الکتریکیMg/cm6060121.0501.1001.1562.5002.3002.845

مـواد معلق 
T.SS در آب

Mg/l60601251526105100462

D.O اکسیژن محلولMg/l6060125.656.59.5913
اکسیژن مورد نیـاز 
واکــنـش هـــای 
B.O.DO بیوشیمیایی

Mg/l606012321.2558

اکسیژن مورد 
نیاز واکنش های 

C.O.D  شیمیــایــی
Mg/l606012815266080124

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان   

فصل اول
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1 - 9 -  مساحت جنگل کاري  در شهرستان اهواز) هکتار(
خصوصيدولتيجمعسال

13861052580

13874040 - 

1388 -  -  - 

138929023060

                 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز 

1 - 10 -  مساحت نهالستانها وتولیدآن در شهرستان اهواز

سال
تولید )هزار اصله(مساحت ) هکتار(

خصوصيدولتيخصوصيدولتي

13866 - 347 - 

13876 - 202 - 

13886 - 207 - 

13892151801.000

                مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز
 

1 - 11 -  اهم فعالیتها در زمینه تثبیت شنهاي روان و بیابان زدایي در شهرستان اهواز

احداث خزانه  سال
)هکتار(

تولید نهال گلدان 
)هزار اصله(

نهالکاري  
)هکتار(

بذر پاشي  
)هکتار(

جمع  آوري و 
تهیه بذر )تن(

حفاظت و 
قرق ) هکتار(

13864.5195990 -  - 41.500

13873.5162.5770 -  - 43.000

1388 - 128405 -  - 41.300

138924502.225 - 0.3560.000

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

ســرزمیـن و آب و هــوا


